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НА БАЛКАНОТ И КАРИКАТУРИСТИТЕ СЕ ОБЕДИНУВААТ

Во идната балканска асоцијација на карикатуристи ќе членуваат 13 земји

Катерина Богоева

При отворањето на изложбата на македонски и бугарски карикатури од

осуммина автори, на 1 април во галеријата „Остен“, под наслов

„Првоаприлски ха, ха, ха“ беше и јавно прв пат презентирана идејата за

создавање балканска асоцијација на карикатуристите со седиште во Скопје. 

Директорот на „Остен“, Мице Јанкуловски, кој во оваа прилика изложува

заедно со македонските карикатуристи: Дарко Марковиќ, Мирослав

Георгиевски-Мичо и Драган Поповски и бугарските: Алла и Чавдар

Георгиеви, Љубомир Михајлов и Чавдар Николов, смета дека формирањето

на асоцијацијата ќе биде од големо значење за карикатуристите од

планираните 13 земји, кои имаат и авторско реноме во светски рамки.

„Светската галерија на карикатури што ја организираше ’Остен‘ прв пат во

1969 година беше и првата балканска манифестација на карикатурата, која

уживаше голема поддршка од карикатуристите од светот. Скопје беше

центарот на меѓународната карикатура долго време и затоа и сега постои

барање седиштето на идната Балканска асоцијација на карикатурата да

биде овде. Соработката со карикатуристите од Хрватска и од Бугарија веќе е

конкретизирана, а со претставниците на останатите земји комуникацијата на

оваа тема е во тек. Дел од нив се и членови на актуелното жири на Светската

галерија на карикатури, која годинава ќе биде отворена на 26 мај“, вели

Јанкуловски. 

Во идната асоцијација освен споменатите три земји, треба да членуваат и

карикатуристите од Молдавија, Романија, Словенија, Србија, Босна и

Херцеговина, Црна Гора, Косово, Грција , Албанија и од Турција, а нивното

обединување треба да овозможи полесна меѓусебна комуникација,

реципрочни изложби, но и поголема можност во пристап до фондовите за
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

НЕДЕЛНА ПАУЗА ЗА ПАРТИСКИТЕ ПРЕГОВОРИ
ЗА НОВА ВЛАДА

ВАРДАРКИ ГО ОСВОИ РАКОМЕНТНИОТ КУП НА
МАКЕДОНИЈА

ИБРАХИМИ: ИДНАТА ВЛАДА ДА ГО ПРОДОЛЖИ
БАЊСКИОТ ОДМОР ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

ШЕСТА ПРЕМИЕРА НА " ГРЕТА ОД ФАУСТ" ВО
БИТОЛСКИОТ ТЕАТАР

НАЈГОЛЕМ ПАД НА ДОЛАРОТ ВО ПОСЛЕДНИТЕ
6 МЕСЕЦИ
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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реализација на нивните активности. 

„Познавам само некој од македонските карикатуристи, а изложбата на чие

отворање имаше пријатна атмосфера, ја сметам за многу добра. Кога

заминував од Софија, се шегував дека доаѓам во Скопје на изложба на

современи карикатуристи на -ов и -ски. Со формирање балканска

асоцијација на карикатуристи, пред се', ќе добиеме можност повеќе да се

запознаеме едни со други. Засега, повеќе знаеме за британските,

француските, германските карикатуристи, а меѓусебе не се познаваме, што

сметам дека е неверојатен пропуст, не само за карикатурата, туку и за

балканските народи. Повеќе знаеме за историјата на Америка отколку што

знаеме за историјата на соседните ни држави, а тоа, сепак, е неопходно. Со

идната асоцијација ќе можеме да знаеме кој, како, што и зошто прави

одредени нешта. Но, најдобро е што сите сме различни“, изјави Чавдар

Николов, карикатурист од Бугарија, кој од 2005 година објавува карикатури

во весникот „Новинар“ од Софија, но и во други бугарски, но и британски

весници и списанија.

Статијата е прочитана 1739 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Џојс каков што не го знаеме

Премиера на „Некои поинакви приказни“ во Кинотека

Трето издание на „Сестрата на Зигмунд Фројд“ од Гоце Смилевски

Тетово како вечна инспирација за Личеноски

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        
Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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